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Sammanfattning 

Titel 9 år med AP-fonderna – En jämförande studie om avkastning och risk, åren 2002-

2010 

Författare Stefan Collaros, Mohamed Keilani 

 

Handledare Maria Smolander 

 

Nyckelord AP-fonder, Avkastning, risk, aktiv och passiv förvaltning, riskjusterad 

avkastning 

 

Bakgrund  Det rådande pensionssystemet i Sverige består av sex så kallade AP-fonder. 

Genom åren har pensionssystemet flertalet gånger kritiserats för dess låga avkastning.  

 

Problem Vår huvudfråga är att jämföra AP-fondernas risk och avkastning med 

aktiemarknaden som helhet, detta ska ske med hjälp av två jämförelseindex: MSCI World 

och SIXRX. 

 

Syfte  Syftet med uppsatsen är att jämföra de fyra första AP-fondernas risk och 

avkastning med aktiemarknaden som helhet under åren 2002-2010. 

 

Metod  Vi har använt oss av en kvantitativ metod, genom att samla in information från 

AP-fondernas årsredovisningar och hemsidor. Vi har samlat in historisk data, som vi sedan 

har bearbetat och analyserat.  

 

Slutsats De studerade AP-fonderna har presterat sämre än aktiemarknaden. 
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Abstract 

Title 9 years with the Swedish pension funds – a comparative study on risk and return 

 

Authors Stefan Collaros, Mohamed Keilani 

 

Advisor Maria Smolander 

 

Keywords Pension funds, risk, active portfolio management, risk-adjusted return 

 

Background The current pension system in Sweden consists of six so called AP-funds. 

Throughout the years the pension system has been criticized for its low return. 

 

Problem We will compare the pension funds’ risk and return with the rest of the stock 

market as a whole. This will be done by the aid of two comparison registers: MSCI World 

and SIXRX. 

 

Purpose Our purpose with the essay is to compare the pension funds in the Swedish 

pension system, their risk and return, with the share market as a whole. 

 

Method We have used a quantitative method, by gathering information from the 

annual reports and relevant websites. We have also gathered historical data, which has been 

processed and analyzed. 

 

Conclusion The studied pension funds have achieved lower results than the stock market 

market. 
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1. Introduktion 

I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till vår studie samt problemformuleringar och 

syfte att presenteras. Inledningsvis kommer vi att gå igenom det svenska pensionssystemets 

uppbyggnad i allmänhet och AP-fondernas uppbyggnad i synnerhet. Vidare kommer vi att 

visa pensionssystemet ur ett praktiskt samt teoretiskt avseende. Vi kommer även att föra en 

problemdiskussion. Kapitlet kommer att avslutas med problemformulering samt presentation 

av uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Svenska pensionssystemet  

 

Sverige fick ett nytt pensionssystem år 1999 som består av följande delar: allmän pension 

(inkomstpension, premiepension och garantipension) samt tjänstepension. Tanken är att 

pensionssystemet skall vara fristående, långsiktigt och stabilt.
1
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 1.1 Svenska pensionssystemet
2
 

 

 

 

                                                        
1
 http://www.pensionssystemet.se/allmanna-pensionssystemet, 2011-11-12 

2
 http://www.pensionsmyndigheten.se/PensionFranFleraHall.html, 2011-11-12 

http://www.pensionssystemet.se/allmanna-pensionssystemet
http://www.pensionsmyndigheten.se/PensionFranFleraHall.html
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Den allmänna pensionen består av tre delar som är inkomstpension, premiepension och 

garantipension: 

 

Inkomstpension: varje år avsätts 16 % av både lönen samt av andra skattepliktiga 

ersättningar.
3
 

 

Premiepension: varje år avsätts 2,5 % av såväl lönen som andra skattepliktiga ersättningar. 

Premiepensionen kan förvaltas på valfritt sätt.
4
 

 

Garantipension: en garanterad pension för personer som inte har haft möjlighet att arbeta för 

en inkomst.
5
 

 

 

 

 

Figur 1.2 Pensionssystemets uppbyggnad
6
 

 

 

                                                        
3
 http://www.pensionssystemet.se/inkomstpension 2011-12-11 

4
 Ibid 

5 http://www.pensionssystemet.se/garantipension-mm 2011-12-11 
6
 http://www.ap2.se/sv/forvaltningen/Uppdraget/Pensionssystemet/ 2011-11-11 

http://www.pensionssystemet.se/inkomstpension
http://www.pensionssystemet.se/garantipension-mm
http://www.ap2.se/sv/forvaltningen/Uppdraget/Pensionssystemet/


Mohamed Keilani   

Stefan Collaros   
   

3 
 

1.1.2 AP-fondernas uppbyggnad 

AP-fonderna är de fonder som förvaltar en stor del av det svenska pensionskapitalet. Det 

finns sju AP-fonder. Första till fjärde, samt den sjätte AP-fonden, är så kallade buffertfonder. 

Dessa fonder placerar det kapital som har avsatts från inkomstpensionen. Den sjunde AP-

fonden däremot, förvaltar premiepensionen. 
7 

 

Tanken med buffertfonderna är att de ska verka som en balanserande faktor mellan 

pensionsavgifter och pensionsutbetalningar. Om utbetalningarna skulle vara lägre än 

avgifterna blir balanstalet positivt, vilket leder till att pensionen skrivs upp med ett 

inkomstindex. Om balanstalet däremot är negativt sker det motsatta och det resulterar i lägre 

pensioner. 
8
 

 

Något som kom att påverka det svenska pensionssystemet var den reform som systemet fick 

genomgå i början av 2000-talet. Syftet med reformen var att få en ökad politisk stabilitet i 

pensionssystemet. Regelverket gjordes om för de fyra första fonderna för att förenkla 

placeringen av kapitalet. Tanken med dessa fonder var då att generera riskspridning, men 

också att öka avkastningen med hjälp av konkurrensen mellan fonderna. En annan tanke var 

att risken för politisk påverkan skulle minska, då fonderna blev mer självständigt styrda. Den 

sjätte fonden hade dock en annorlunda uppdragsbeskrivning än de fyra tidigare, den skulle 

nämligen investeras i små och medelstora företag. Vidare är det nämnvärt att det är den 

sjunde AP-fonden som förvaltar pensionsmedel tillhörande pensionssparare som inte aktivt 

själva har valt hur deras premiepensionsmedel ska investeras.
9
 

 

1.1.3 Pensionssystemet i ett teoretiskt samt praktiskt avseende 

Det svenska pensionssystemet är ett så kallat ”pay as you go”-system, det innebär att alla som 

arbetar och betalar in pensionsavgifter betalar och finansierar dagens pensionsutbetalningar. 

Detta system fungerar endast om de som arbetar och betalar in avgifter är fler än de som tar 

ut pension. I detta avseende är det nämnvärt att förutsättningarna i Sverige, och i resten av 

västvärlden, har förändrats genom tiden. Välfärden har gjort att vi lever längre, men vi föder 

även färre barn än tidigare. Sammantaget leder detta till att ”pay as you go”-systemet inte är 

                                                        
7
 Regeringens skrivelse2009/10:130 

8
 SOU 2004:105 s.20 

9
  www.ap1.se 2011-11-12 

http://www.ap1.se/
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hållbart på lång sikt, såvida det inte finns en mekanism som reglerar och anpassar systemet 

efter rådande samhällsstruktur. En mekanism som anpassar pensionsåtagandena till den 

ökande folkmängden och den stigande livslängden. I Sverige är AP-fonderna ett exempel på 

denna balanserande mekanism. Balansen i pensionssystemet mäts med ett balanstal, när 

systemet är i balans är detta balanstal 1,0.
 10

  

 

Vidare är det viktigt att påpeka det faktum att förvaltningskostnaden av pensionskapitalet är 

högt samt att avkastningen kritiserats då den inte nått upp till förväntningarna trots en aktiv 

förvaltning. Avkastningen  kan skilja sig åt beroende på vilken typ av förvaltning som 

används; en passiv eller aktiv förvaltning. En ökad medvetenhet kring hur pensionskapitalet 

förvaltas är därför av stor vikt för förståelsen av pensionssystemets såväl teoretiska som 

praktiska struktur. 

 

1.1.4  Problemdiskussion 

Det svenska pensionssystemet är komplext och förvaltas i första hand av den offentliga 

sektorn. Kostnaden för att förvalta vårt pensionskapital är hög, samtidigt som det är ovisst om 

en aktiv förvaltning ger bättre avkastning än en passiv förvaltning. Det är därför intressant att 

undersöka och jämföra risk och avkastning mellan AP-fonderna med hjälp av två 

jämförelseindex. Dessa index ska motsvara aktiemarknaden som helhet samt visa hur det 

rådande förhållandet ser ut. Vi har valt att använda oss av MSCI World som är ett brett 

världsindex, samt SIXRX som är ett svenskt index. 

 

I denna uppsats kommer vi att undersöka vilken risk och avkastning AP-fonderna har haft de 

senaste nio åren. Hur ser AP-fondernas riskjusterade avkastning ut om man jämför det med 

aktiemarknaden? Skulle överavkastningen vara större om man investerar kapitalet i en 

indexfond?  

 

Individen kan själv inte påverka hur en stor del av pensionskapitalet ska investeras, vilket gör 

det än mer relevant och intressant att undersöka hur risken och avkastningen har sett ut under 

de senaste nio åren. Under finanskrisen 2008 minskade AP-fonderna i värde med nästan 200 

miljarder kronor.  Vid slutet av 2010 förvaltade AP-fonderna över 1000 miljarder kronor, en 

                                                        
10 Tredje AP-fondens årsredovisning, 2010, s 2 
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siffra som motsvarar ungefär 10 procent av det totala pensionskapitalet. Detta gör AP-

fonderna till några av de största aktörerna på den svenska kapitalmarknaden.
11

 Trots den 

skarpa kritik som riktats mot AP-fonderna kan vi inte se några direkta planer på en ny reform. 

Med detta i åtanke vill vi undersöka möjligheten att öka AP-fondernas avkastning med hjälp 

av en passiv förvaltning av fondernas kapital. 

 

1.2 Undersökningsfrågor 

Huvudfråga: 

Hur ser AP-fondernas riskjusterade avkastning ut jämfört med aktiemarknaden som helhet? 

 

Sekundära frågor: 

Hur påverkar tillgångsallokeringen avkastningen i AP-fonderna? 

Hur väl har AP-fonderna nått upp till sina egna uppsatta mål? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att jämföra de fyra första AP-fondernas risk och avkastning med 

aktiemarknaden som helhet under åren 2002-2010. 

 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen kommer att avgränsa sig till tidsperioden 2002-2010. Anledningen till den 

valda perioden är att 2002 var det första året efter omstruktureringen av AP-fonderna, vilket 

medförde stora engångskostnader och ett resultat som inte är representativt för fonderna. 

Vidare kommer vi att begränsa oss till att endast undersöka de fyra första AP-fonderna. Detta 

för att förenkla och tydliggöra jämförelsen mellan fonderna då de har exakt samma 

placeringsregler till skillnad från AP6 och AP7.  

Studien kommer att fokusera på den riskjusterade avkastningen för AP-fonderna samt valda 

index. Fonderna redovisar deras kostnader på olika sätt vilket gör en rättvis utvärdering både 

svår och tidskrävande. Därför kommer ingen hänsyn tas till förvaltningskostnader eller hur 

kostnadseffektiva fonderna är.   

                                                        
11

 Ibid 
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1.5 Disposition 

1. Bakgrund 

Här beskrivs det svenska pensionssystemet och dess historia. AP-fondernas roll och deras 

mål förklaras. Inblick ges i fondernas uppdragsbeskrivning samt förklaring av presumtiva 

strategier, och bakgrund till risk och avkastning. Problem- och syftesformulering ges i detta 

kapitel, och avgränsningar samt disposition förklaras. 

 

2. Teori 

Här berättar vi om de aktuella utvärderingsmått och finansiella teorier som behandlar risk och 

avkastning, vilka är relevanta element i vår studie. Vi behandlar även kritik som framförts 

mot teorierna. Vi tar även upp tidigare forskning inom ämnet. 

 

3. Metod 

Vi kommer här att beskriva hur datainsamlingen gick till, vilket jämförelseindex vi använt 

oss av och varför. Metodkritik och källkritik tas upp. 

 

4. Egen undersökning/ Resultat 

Här presenteras empirin och resultatet av vår undersökning. 

 

5.  Analys 

Analys görs med hjälp av de teorier vi valt att utgå ifrån samt den tidigare forskningen. 

 

6. Slutsatser 

De slutsatser vi har kommit fram till presenteras i detta kapitel. 

 

7. Diskussion 

Avslutande diskussion och förslag och tankar kring vidare forskning presenteras. 
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2. Teori 

Här beskrivs den teoretiska referensram som uppsatsen är baserad på. Relevanta teorier och 

tidigare forskning inom ämnet presenteras för att tydliggöra och stödja uppsatsens empiri. 

 

2.1 Portföljteori  

Portföljteorin baseras på tre fundamentala antaganden: 

 

 Investerare försöker maximera nyttan 

 Investerare är riskaversiva: högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risktagande 

eftersträvas 

 Den optimala portföljen har högsta förväntade avkastning för en given risknivå eller lägsta 

möjliga risknivå för en given förväntad avkastning
12

 

 

2.2 Avkastning 

En investerings avkastning är ett mått som visar på hur stor värdeökningen är. Detta kan visa 

sig som antingen ökat fondkapital eller realiserad utdelning.
13

 

 

2.3 Geometriskt medelvärde 

När man beräknar avkastning på kapital som inkluderar förräntning över tid är det 

geometriska medelvärdet att föredra framför det aritmetiska medelvärdet. 

 

Formel för geometriskt medelvärde:  

GMR=                     
 

 

        

Formel 1.1 Geometriskt medelvärde
14

 

 

 

                                                        
12

 M. Hirschey, J. Nofsinger, Investments:analysis and behavior (Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2008) s.109 
13 http://www.ne.se/lang/avkastning 
14

 L. Gavelin, E. Sjöberg, Finansiell ekonomi i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2007) s. 47 
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2.4 Riskmått 

Harry Markowitz var en av de första som undersökte och utvecklade teorier och modeller för 

hur man hanterar risk och avkastning vad gäller värdepappersportföljer. En portfölj är en 

sammansättning av olika värdepapper som tillsammans ska ge en bra kombination av risk och 

avkastning. En portfölj med hög risk har chans till hög avkastning men risken att drabbas av 

förluster är lika stor. 

 

 

Figur 1.3 Systematisk risk 
15 

 

Risk delas in i två delar, systematisk risk, som också kallas marknadsrisk, och osystematisk 

risk. Osystematisk risk innebär omständigheter som en investerare inte kan kontrollera, och 

som ofta är företagsspecifika, som till exempel strejker eller lagändringar som påverkar 

risken. Marknadsrisken går inte att diversifiera bort till skillnad från den osystematiska 

risken. Den osystematiska risken går nästan att helt diversifiera bort med hjälp av en portfölj 

som innehåller 8-15 värdepapper. Det innebär att den viktigaste delen av risktagandet som en 

investerare måste ta hänsyn till är marknadsrisken.
16

 

 

2.4.1 Beta 

Beta mäter hur känslig en tillgång är i relation till marknadsrisken. Beta visar således på hur 

värdet på ett värdepapper svarar på marknadskrafter. Betavärdet för marknaden som helhet är 

                                                        
15

 http://www.executivefinancialplanning.com/2008/03/systematic-risk-versus-non-systematic-risk/ 2011-12-27 
16

 L.Gitmann, M. Joehnk, The fundamentals of investing (Boston: Addison-Wesley, 2008) s. 223 

http://www.executivefinancialplanning.com/wp-content/uploads/2008/07/systematicrisk.g
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ett, alla andra betavärden för enskilda aktier eller fonder jämförs med det.
17

 Formel för 

betavärde: 

 

  
                

    
        

 

Formel 1.2 Beta 
18

  

 

Där    är portföljens avkastning och    marknadens avkastning.     

 

Beta definieras av Vinell och De Ridder som ”den förväntade förändringen i en portföljs 

avkastning när marknadsportföljens avkastning förändras med en procentenhet”. 

Beta är alltså ett utryck för den systematiska risken, det innebär att det finns ett positivt 

samband mellan avkastningskrav och betavärde. Ju högre betavärdet är desto högre är risken 

för stora kursförändringar. Vetskapen om detta gör att investerare ställer högre 

avkastningskrav eftersom risken för kursfall är större.
19

 Security market line visar det linjära 

sambandet, grafiskt, mellan förväntad avkastning och beta: 

 

 

 

Figur 1.4 SML
20 

                                                        
17

 Gitman, Joehnk, 2008, s. 223 
18

 Å. Bertilsson, Kurskompendium Finansiering, juli 2011s. 
19

 A. De Ridder, L. Vinell, Aktiers avkastning och risk: teori och praktik (Stockholm: Norstedt, 1990) s.73 
20

 http://www.duke.edu/~charvey/Classes/ba350/riskman/riskman.htm 2011-12-28 

http://www.duke.edu/~charvey/Classes/ba350/riskman/riskman.htm
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2.4.2 Standardavvikelse 

Standardavvikelse är ett riskmått som beskriver avkastningens volatilitet: ett mått på hur 

mycket något avviker från sitt medelvärde eller den förväntade avkastningen. Det är ett 

kvantitativt verktyg som används för att jämföra risker. Standardavvikelsen räknas ut genom 

variansen som avståndet till medelvärdet i kvadrat. Kvadratroten ur variansen är alltså 

standardavvikelsen. Standardavvikelsen blir ett avsevärt högre tal än variansen, ett tal som 

känns mer logiskt att använda.
21

 Formeln för standardavvikelsen är: 

 

  
     

    
 

 
   

 

            

Formel 1.3 Standardavvikelsen
22

 

 

2.5 Riskjusterad avkastning  

Att mäta den absoluta avkastningen hos portfölj är inte ett bra sätt att ta reda på hur en 

portfölj presterar eftersom den inte tar hänsyn till risk. Om man endast mäter den totala 

avkastningen tillhandahålls ett missvisande resultat, eftersom ingen hänsyn tas till den risk 

som förvaltaren tar. Chansen att få god avkastning ökar om man är villig att ta större risk men 

detta innebär följaktligen större risk att förlora pengarna. Därför måste avkastningen justeras 

gentemot risken innan man jämför och utvärderar resultatet mot andra portföljer.
23

  

 

2.5.1 CAPM 

På 60-talet utvecklade William Sharpe och John Lintner Capital Asset Pricing Model, 

CAPM, en modell som ligger till grund för mycket av den forskning som görs inom området i 

dag.   

 

                                                        
21

 De Ridder, Vinell, 1990, s 44 
22

 Bertilsson, 2011, s. 
23

 Gitmann, Joehnk., 2008, s. 180 
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Modellen försöker beskriva hur en investerings avkastning bestäms 
24

: 

 

 

Formel 1.4 CAPM
25

  

 

Där r är förväntad avkastning för tillgången, rf är den riskfria räntan,  är tillgångens betavärde och 

rm är förväntad avkastning för marknaden som helhet. 

 

CAPM beskriver att den förväntade avkastningen är lika med summan av riskfria räntan och 

riskpremien. Riskpremien i sin tur är enligt CAPM tillgångens betavärde multiplicerad med 

marknadens riskpremie.
26

 

 

CAPM utgår från följande huvudantaganden: 

 

 En period tas till hänsyn 

 Tillgång beskrivs av den förväntade avkastningen och risken (standardavvikelsen) 

 Aktörer har homogena förväntningar vad gäller avkastning och risk, beslut baseras på 

denna information 

 Ingen kan ensam påverka priset 

 Alla tillgångar är tillgängliga för alla, alla tillgångar har ett marknadsvärde 

 Ett riskfritt alternativ finns tillgängligt, detta alternativ är obegränsat tillgängligt för 

alla aktörer 

 

Förutom dessa huvudantaganden finns också vissa tillägg som ska hjälpa modellen att bli mer 

komplett: 

 

 Inga transaktionskostnader 

 Ingen skatt på räntor, utdelning eller vinst 

 Blankning är tillåten
27

 

                                                        
24

 Z. Bodie, A. Kane, A. Marcus, Investments (Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009)  s.825 
25

 Bertilsson, 2011, s. 
26

 Hirschey, Nofsinger. 2008  s.124 
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Mycket kritik har framförts mot CAPM. Richard Roll skrev 1977 en artikel där han 

kritiserade CAPM för att vara orealistisk. Detta då marknadsportföljen ska bestå av alla 

tillgångar som finns tillgängliga på marknaden, vilket gör CAPM mest funktionell i ett 

teoretiskt avseende.
28 

 

2.5.2 Sharpekvot 

Denna kvot är ett prestationsmått som skapades av Sharpe 1966. Den mäter överavkastningen 

för fonden jämfört med den riskfria avkastningen dividerat med den totala risken.
29

 Måttet 

används främst för att bedöma hur en kunds totala portfölj har utvecklats men kan även 

användas för att jämföra olika aktiva förvaltare. 30  

 

           
     

  
   

Formel 1.5 Sharpekvot 

 

Där rp är portföljens avkastning, rf är den riskfria räntan och  p är portföljens standardavvikelse. 

 

Sharpekvoten är ett användbart mått när man jämför olika portföljer eller när man jämför mot 

marknaden. Om en fond har en hög Sharpekvot betyder det att den har en god avkastning i 

förhållande till den risk som fonden har.31 

 

2.6.3 Modigliani & Modigliani (  ) 

Detta mått skapades av Franco Modigliani och Leah Modigliani. Då Sharpekvoten endast tar 

fram ett numeriskt värde, beräknar M^2 ut ett procentuellt värde som lättare kan jämföras. 

M^2 mäter den avkastning fonden skulle haft om den hade haft samma risk som marknaden 

                                                                                                                                                                            
27

 Vinell, De Ridder, 1990 s.152 
28

 R Roll, A critique of the asset pricing theory's tests Part I: On past and potential testability of the theory, 

(Journal of financial economics 4 (2) 1977) s.162 
29 29

 W. Sharpe, Mutual fund performance, (Journal of business 34, Jan 1966) s. 119 
30

 Gavelin, Sjöberg, 2007,  s 254 
31

 Gitmann, Joehnk, 2008,  s.585 



Mohamed Keilani   

Stefan Collaros   
   

13 
 

(i vårt fall index). Likt Sharpekvoten visar den ett högt M^2 värde om fonden haft en god 

avkastning i förhållande till den risk som fonden har.
32

 

 

    
  

  
                   

Formel 1.6 Modigliani-Modigliani 

 

   Aktiemarknadens standardavvikelse (Figur 2.0 Modigliani & Modigliani)               

    Portföljens standardavvikelse 

  =Porföljens avkastning 

   Aktiemarknadens avkastning 

  = Riskfri ränta 

 

2.5.3 Treynorkvot 

Jack Treynor tog 1965 fram en metod för att utvärdera en fonds historiska utveckling som 

liknar det utvärderingsmått som Sharpe utvecklade. Treynorkvoten mäter en portföljs 

avkastning i förhållande till den systematiska risken. Det betyder att man ställer värdet på 

portföljpremien i förhållande till hur stor andel systematisk risk
 

 portföljen innehåller jämfört med marknaden. 
33

 Den använder portföljens betavärde för att 

mäta portföljens risk vilket betyder att den endast tar hänsyn till den systematiska risken. 

Måttet används med fördel när man jämför portföljer med varandra eller när man jämför en 

portfölj mot marknaden.
34

 

 

            
     

  
 

Formel 1.7 Treynorkvot 

 

Där   är portföljens avkastning,   är riskfria räntan och βp är portföljens systematiska risk.
35

 

 

                                                        
32

 Bertilsson, 2011, s 
33

 J. Treynor, How to rate management of investment funds(Harvard business review, Jan-Feb 1965), s.71 
34

 Gitmann, Joehnk., 2008 s.586 
35

 Ibid, s. 226 
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2.5.4 Jensens alfa 

Jensens alfa är ett riskjusterat prestationsmått som presenterades av Michael Jensen i en 

artikel 1964.
36

 Han undersökte 115 fonder under åren 1945-1964. Tidigare hade man i 

akademiska studier använt sig av relativvärdering för att utvärdera fonder. Jensen utvecklade 

istället ett absolut värderingsmått som skulle berätta hur bra en förvaltare är på att överträffa 

marknaden. Teorin anknyter liksom Treynorkvot till CAPM-teorin och utnyttjar måttet på 

marknadsrisk. Jensens alfa jämför en portföljs avkastning med vad den borde vara givet det 

CAPM- och betavärde som portföljen uppvisar. 
37

 Hos en passivt förvaltad fond borde därför 

Jensens alfa vara noll. 

 

                   

 

Formel 1.8 Jensens Alfa 

 

Där    är portföljens utveckling,    är index utveckling,    är riskfri avkastning, βp är portföljens 

marknadsrisk.
38

 

 

Måttet visar skillnaden mellan portföljens faktiska avkastning och den förväntade. Ett positivt 

Jensens alfa visar att portföljen skapat avkastning som överstiger den risk och 

marknadsjusterade förväntade avkastningen. Visar måttet noll betyder det att avkastningen är 

exakt samma som förväntat och ett negativt värde betyder att tillgången misslyckats med att 

skapa den avkastning som varit förväntad.
39

 

 

2.6 Aktiv/passiv förvaltning 

En portfölj kan antingen förvaltas aktivt eller passivt. En aktivt förvaltad fond eller portfölj 

innebär att den som förvaltar fonden aktivt försöker överträffa index. Det kan ske genom 

förändring i fondens sammansättning av investeringar. Det innebär också att fonden belastas 

med en förvaltningsavgift som påverkar fondens resultat.  

                                                        
36

 M. Jensen, The performance of mutual funds in the period 1945-1964(Journal of finance 19, May 1964), s. 

402. 
37

 Gavelin, Sjöberg, 2007, s. 256 
38

 Bodie et al., 2008, s 826 
39

 Gitmann, Joehnk, 2008, s. 587 
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En passivt förvaltad fond försöker få samma utveckling som marknaden genom att investera 

kapitalet i samma proportioner som marknaden. En passivt förvaltad fond försöker härma 

index. Däremot har den inga eller mycket låga förvaltningskostnader.  

 

2.7 Tillgångsallokering 

Enligt McKinleys utvärdering av AP-fonderna som behandlar åren 2001 – 2010 kan man se 

att mellan åren 2002 till 2010 ligger andelen fondkapital investerade i aktier i genomsnitt på 

56,67 %. 

 

 

Figur 1.5 Tillgångsallokering
40

 

 

Den första AP-fonden hade investerat 58 % av sitt fondkapital i aktier i utgången av 2010. 

Minst andel aktier av den totala portföljen hade tredje AP-fonden, 50 %. Den fond som 

investerat störst andel i aktier var fjärde AP-fonden, där 60 % av innehavet var investerat i 

aktier den 31 december 2010. Detta redovisas i figur 1.6. 

                                                        
40 Utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2010, Finansdepartementet, Slutrapport april 2011, s12 
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Figur 1.6  Tillgångsallokering/fond
41

 

 

2.8 Teorikritik 

Teorierna som vi använder oss av i uppsatsen används i stor utsträckning i praktiken för att 

räkna ut riskjusterad avkastning. Trots detta har teorierna fått kritik för att de inte är helt 

tillförlitliga. Kritiken är främst riktad mot antagandena kring CAPM, där kritiker menar att 

många av de antaganden som räknades upp i kapitel 2.4.1 är orealistiska och därför inte blir 

en god approximation av verkligheten.
42

 Andra menar att det blir svårt att dra generella 

slutsatser när det inte går att jämföra i absoluta tal, det gör att både Treynor och Sharpe blir 

svåra att tolka. När man räknar ut Treynorkvoten är det viktigt att man använder sig av ett 

jämförelseindex som passar syftet.
43

 

 

2.9 Sammanfattning av teorier 

Vi kommer att använda oss av de valda teorierna för att kunna jämföra de olika fonderna med 

varandra. För att kunna få en så rättvis bild som möjligt har vi valt att använda de mest 

använda utvärderingsmåtten: Treynorkvot, Sharpekvot och Jensens alfa. Genom att använda 

                                                        
41 Ibid, s12 
42 Vinell, De Ridder, s. 87 
43 Bodie et al, 2009 s. 128 
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de mest förekommande teorierna hoppas vi kunna komma fram till generaliserbara resultat.
44

 

De valda teorierna ska tillsammans komplettera varandra och ge ett resultat som svarar på vår 

problemformulering.  

 

CAPM-modellen är den teori som binder ihop de övriga teorierna och ligger till grund för det 

mesta inom den forskning som berör portföljteori. Ur CAPM-teorin har det kommit ett antal 

nya teorier bland annat Sharpekvot, Treynorkvot och Jensens Alfa. Dessa tre modeller skiljer 

sig från varandra för att de använder sig av olika riskmått; standardavvikelse (Sharpe) och 

beta (Treynor och Jensens alfa). Modigliani-Modigliani är en formel som är utvecklad för att 

underlätta jämförelsen mellan portföljer och aktiemarknaden. 

 

2.9.1 Tidigare forskning 

I en ekonomisk debattartikel menade Harry Flam att AP-fonderna med fördel skulle kunna 

slås ihop till en enda fond och dessutom övergå till passiv förvaltning. Han pekade på det 

faktum att AP-fonderna inte lyckats skapa positiv avkastning under de fem första verksamma 

åren, 2002-2006, och att empirisk forskning pekar på att aktiv förvaltning inte skapar det 

mervärde den borde med tanke på den extra kostnaden och det extra risktagandet.
45

 

 

1999 undersökte Malkiel Aktiefonder på den amerikanska aktiemarknaden. Undersökningen 

pågick i tio år mellan åren 1988 till 1998 och dessutom under en 29-årsperiod, 1969 – 1998. 

Resultatet jämfördes sedan med det amerikanska indexet SP-500 och resultatet visade att 

medelportföljen presterade i snitt 3,3 % sämre än index under perioden 1988 till 1998, per år. 

Resultatet för åren 1969 -1998 visade ett tydligt övertag för indexplacerade investeringar. 

Studien visade att om man investerade 10000 dollar 1969 skulle avkastning bli 172 000 

dollar år 1998, om man statsade pengarna i aktiefonder som var aktivt förvaltade. Skulle 

däremot samma pengar investerats i indexbaserad förvaltning skulle avkastningen bli 311 000 

dollar. Studien visade tydligt att index var att föredra.
46

  

 

                                                        
44 A. Johannessen, P. Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (Malmö: Liber 2007), s260 
45 H. Flam, Reformera AP-fondsystemet!, (Ekonomisk debatt 35(4)) 2007, s. 8 
46

 Malkiel, B. 1999. A Random Walk down Wall Street: Including a life-cycle guide to personal invest- 

ing. New York: W.W. Norton & Company, Inc. 
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Magdy Abdel-Kader och Kuang Yuan Qing publicerade sin studie i Journal of Asia-Pacific 

Business 2007. Studien heter “Risk-adjusted performance, selectivity, timing ability and 

performance persistence of Hong Kong Mutual funds”. Från 1995 och tio år framåt, till 2005, 

studerade de trettio fonder placerade i Hong Kong gällande den riskjusterade avkastningen. 

Dessa trettio fonder jämfördes sedan med ett jämförelseindex som motsvarade Hong Kong 

börsens utveckling. De studerade bland annat Jensens Alfa och Treynorkvoten, och kunde dra 

slutsatsen att de trettio undersökta fonderna presterade sämre än jämförelseindexet. 

 

Rich Fortin och Stuart Michelson undersökte 2005 hur väl aktivt förvaltade aktiefonder stod 

sig i jämförelse med lämpligt utvalda index. Enligt Fortin et al har tillgångar som investerats i 

aktivt förvaltade fonder ökat från 130 miljarder dollar till över 6000 miljarder dollar mellan 

åren 1980 till 2002. Dessutom har antalet aktivt förvaltade fonder ökat från 500 fonder 1980 

till över 800 fonder 2002.  

 

Deras undersökningsmetod var att välja ut fem internationella aktiefonder med olika 

geografisk inriktning. De utvalda områdena var World, Foreign, Europe, Pacific och 

Emerging markets. Dessa områden jämfördes sedan med hjälp av ett index som passade väl 

överens med det valda området. Deras slutsatser var att aktiefonder som hade en tydlig 

internationell inriktning och fördelning av innehav, och dessutom var aktivt förvaltade, 

presterade bättre än index.
47

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
47 Fortin et al, 2005 s. 41 
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3. Metod  

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga med insamling, bearbetning och 

presentation av insamlad data. Vi kommer även att kritiskt granska vår metod. 

 

3.1 Val av metod   

Det finns två olika typer av ansatser som man kan använda sig av: en kvantitativ och en 

kvalitativ ansats. Den kvantitativa ansatsen kännetecknas av ”räknande av fenomen” eller 

”kartläggning av en kvantitet”. En kvalitativ ansats söker, i motsats till den kvantitativa 

ansatsen, ett mer detaljerat och nyanserat resultat.
48

 Eftersom undersökningen enbart baseras 

på rådata från AP-fondernas årsredovisningar blir den av kvantitativt natur.  

När vi startade vår studie var teorierna som vi baserade undersökningen på redan givna. Steg 

ett blev därför att undersöka dessa teorier för att gå vidare till steg två: att samla in data från 

AP-fondernas årsredovisningar och hemsidor. Den insamlade informationen kopplades sedan 

samman med den befintliga teorin. Detta angreppssätt, att gå från teori till empiri, kallas 

deduktiv ansats.
49

 

 

3.2 Primär- och sekundärdata 

Vi har främst använt oss av sekundärdata som vi har hämtat från AP-fondernas hemsidor och 

årsredovisningar. Vi har sedan bearbetat sekundärdatan med hjälp av Microsoft Excel till 

primärdata i form av olika riskjusterade utvärderingsmått.  

 

3.3 Datainsamling 

I undersökningen har främst sekundärdata hämtad från AP-fondernas hemsidor använts. Data 

kommer ur årsredovisningar och andra finansiella rapporter. För att besvara vårt syfte har vi i 

första hand tagit fram information till beräkning av standardavvikelsen, som är ett riskmått vi 

behöver för att kunna räkna ut AP-fondernas olika betavärden. Därefter har vi valt att 

använda oss av de mest välkända utvärderingsmåtten såsom Sharpes och Treynors mått, 

                                                        
48 Johannessen, Tufte, 2007, s. 20-21 
49 Johannessen, Tufte, 2007, s. 35 
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Jensens alfa samt Modligiani Modligiani. Tidigare nämnda teorier har hjälpt oss att jämföra 

fondernas riskjusterade avkastning med varandra.  

 

Studien kommer att använda sig av ett jämförelseindex som heter MSCI World och SIXRX 

som ska motsvara en passivt förvaltad fond. Vi har sedan, med hjälp av Microsoft Excel, 

bearbetat och räknat ut de olika riskmåtten och den riskjusterade avkastningen. 

 

Vi har använt oss av databasen Jstor till att inhämta tidigare forskning inom området vi ämnar 

att studera.  

 

3.3.1 Val av fonder 

Vi har valt AP-fondernas fyra första buffertfonder dels för att begränsa undersökningen men 

också för att lättare kunna analysera och jämföra fonderna mot varandra. Detta eftersom AP-

fonderna 1 – 4 har exakt lika uppdragsbeskrivning och placeringsregler. 

 

3.3.2 Val av jämförelseindex  

Vi kommer att använda oss av MSCI (Morgan Stanley Capital International), som är ett brett 

och välanvänt index som mäter utvecklingen av aktiemarknaden i 24 olika länder.  

 

Vidare listar Fondbolagens förening fyra varianter av svenska marknadsindex: SIX General 

Index, SIX Return Index, SIX Portfolio Index samt SIX Portfolio Return Index. SIXRX (SIX 

Return Index) som vi valt att använda oss av är ett index som mäter den genomsnittliga 

utvecklingen på Stockholmsbörsen. Viktigt att notera är att den inkluderar utdelningar. 
50

 

 

Dessa två index valdes ut för att få ett så stort och brett perspektiv som möjligt. MSCI World 

används även utav samtliga AP-fonder som ett jämförelseindex för deras innehav utomlands. 

Så vitt vi vet används dessa index frekvent av olika företag och institutioner som 

jämförelseindex.  
51

 

                                                        
50 Jämförelseindex http://www.fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Index/Marknadsindex/SIXRX-tabell/ 
2011-12-12 
51 http://www.fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Index/Marknadsindex/ 2011-12-10 
 

 

http://www.fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Index/Marknadsindex/SIXRX-tabell/
http://www.fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Index/Marknadsindex/


Mohamed Keilani   

Stefan Collaros   
   

21 
 

3.3.3 Val av tidsperiod 

För att få tillförlitlig data har vi valt att undersöka AP-fonderna nio år tillbaka i tiden för att 

på så sätt fånga in minst en konjunkturcykel. En annan anledning till vårt val av tidsperiod är 

att pensionssystemet reformerades 2001, och att det därför är svårt att använda insamlad data 

före det året. 

 

3.4 Reliabilitet   

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig undersökningen är. Det finns olika metoder att mäta 

graden av reliabilitet, ett sätt är att utföra studien på nytt vid olika tillfällen och detta kallas 

för ”test-re-test-reliabilitet”
52

. Om vårt resultat visas vara lika som innan är detta ett tecken på 

hög reliabilitet. Den andra metoden bygger på att olika forskare studerar samma fenomen 

vilket kallas för ”inter-rater-reliabilitet”
53

. Uppvisar dessa olika forskare samma resultat är 

detta ett gott tecken på hög reliabilitet. 

 

 Vår data är hämtad ifrån AP-fondernas egna hemsidor och därmed bör informationen vara 

tillförlitlig, och således bör uppsatsens reliabilitet vara av hög karaktär.
54

 I ett fall då studien 

upprepas av oss, eller någon annan, vid ett senare tillfälle, kommer troligen samma resultat 

att uppnås, vilket visar på hög reliabilitet.  Vi anser att tillskaffning och bearbetning av data 

har skett på ett sådant sätt att det gett studien god reliabilitet. 

 

3.5 Validitet 

 
Validiteten i en uppsats behandlar huruvida undersökningen verkligen mäter det den ska 

mäta? Är data relevant?
55

 För att öka uppsatsens validitet valde vi att använda oss av två 

olika jämförelseindex, MSCI World och SIXRX. Detta innebär att vi inte är beroende av ett 

enda index. Vi valde dessutom att begränsa oss till de fyra första AP-fonderna då dessa har 

samma placeringsregler tillskillnad mot AP-fond 6 och 7. Detta ökar jämförbarheten och 

därmed förbättras även validiteten. 

                                                        
52 Johannessen, Tufte, 2007, s. 29 
53 Ibid, s. 29 
54 Ibid, s. 28 
55 Ibid, s. 47 
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3.6 Definition av aktiemarknaden 

Vi har valt att basera vår studie på en jämförelse mellan AP-fonderna och aktiemarknaden, 

med hjälp av de två valda indexen som jämförande verktyg. Dessa två index får motsvara 

aktiemarknaden. SIXRX ska spegla passiv investering på den svenska aktiemarknaden och 

MSCI World motsvarande fast på en global marknad.  

 

Studiens problematisering grundar sig i frågeställningen om det hade lönat sig för det svenska 

pensionssystemet att istället ha en indexinriktad, passiv investeringsfilosofi istället för den 

aktiva investeringsfilosofin som används idag. Därför blir våra valda index vår definition av 

aktiemarknaden. 

 

Ett alternativ till att ha en aktivt förvaltad fond är att passivt förvalta den, det innebär att man 

försöker förhålla sig till ett valt index. 

 

3.7 Metodkritik 

Studien är av kvantitativ karaktär men skulle gynnas av en kvalitativ del. Detta skulle ge 

studien ett större djup och förståelse för hur AP-fonderna hanterar risk och avkastning.  

 

Under det valda tidsintervallet 2002 – 2010 har det skett kraftiga nedgångar i ekonomin. 

Givetvis påverkas AP-fondernas avkastning av detta och studiens resultat. Under 2008 

minskade AP-fondernas tillgångar med 24–31% vilket är exceptionellt mycket och viktigt att 

ta i beaktande. 

 

Det är viktigt att poängtera att vårt val av jämförelseindex har stor betydelse för resultatet, då 

det finns många olika index på marknaden som alla har olika innehåll. Studiens validitet 

beror på valda index och hur de hänger samman med studiens innehåll och syfte.  

De valda indexen MSCI World och SIXRX kan skilja sig från andra och därmed ge oss 

resultat som det är svårt att dra slutsatser av.  AP-fonderna investerar brett och det är svårt att 

hitta ett index som motsvarar fondens investeringsfördelning. Ett alternativt är att skapa ett 

riktad index som är mer jämförbart med hur AP-fonderna investerat. De jämförelseindex som 
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används innehåller inte räntebärande tillgångar och dessutom innehåller MSCI World inga 

tillväxtländer, det gör att resultatet kan bli missvisande. 

 

3.8 Källkritik 

Alla siffror vi använt oss av i studien är hämtade från AP-fondernas årsredovisningar. Dessa 

är att betrakta som sekundärkällor och då vi är begränsade till dessa siffror finns det en risk 

för felaktigheter som uppkommit vid upprättandet av årsredovisningarna.  
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4. Undersökningen 

I detta kapitel räknar vi inledningsvis ut den riskfria räntan. Vidare presenteras de fyra 

första AP-fondernas uppdrag och mål. Vi går även igenom fondernas avkastning och risk. 

Därefter presenteras undersökningens resultat i tabeller och diagram för att förenkla 

jämförelsen. Alla diagram och tabeller är egna bearbetningar efter uträkningar som bygger 

på information från AP-fondernas årsredovisningar. 

 

4.1  Riskfria räntan 

Vi har valt att räkna ut den riskfria räntan då våra beräkningar (såsom Sharpe, Treynor och 

Jensens Alfa) är beroende av den. Den riskfria räntan tog vi reda på genom att leta upp 

statsskuldsväxlar på Riksbankens hemsida. Då vår studie sträcker sig från och med 2002 till 

och med 2010 valde vi ut en statsskuldsväxel per år för att på så sätt få ett medelvärde.  

 

Tabell 1.1 Riskfri ränta 

 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

R(f) 0,5753 0,5711 3,778 3,7782 3,7429 1,8853 2,3214 3,0701 4,3298 

Källa: 
56

 

 

Medelvärdet är 2,5613 %, som betecknar den riskfria räntan. 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                        
56 http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/(20111201) 
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4.2 Första AP-fonden 

Första AP-fonden förvaltade i slutet av 2010 tillgångar värda 218,8 miljarder kronor. 

Fondens uppdrag är att förvalta ungefär en fjärdedel av det allmänna pensionskapitalet. Målet 

för fonden är att maximera avkastningen i förhållande till risken. Den totala risken ska vara 

låg. Målet för första AP-fonden är att erhålla en avkastning efter kostnader på 5,5 % över en 

rullande femårsperiod. 
57

  

 

Diagram 1.1 Avkastning Ap1
58

 

 

  

 

 

Mellan åren 2002 och 2010 hade första AP-fonden en avkastning, i snitt, på 3,57 % och en 

standardavvikelse på 15,27 %. Betavärdet skiljer sig markant åt om man väljer MSCI World 

som index, det hamnar då på 0,54, medan betavärdet med SIXRX blir 0,45.  

 

 

                                                        
57 http://ap1.se/sv/Om-AP1/Vart-uppdrag/ (2011-12-05) 
58 Egen bearbetning av data tagen ur fondernas årsredovisning 
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4.3 Andra AP-fonden 

Andra AP-fonden investerar globalt med drygt 50 % av kapitalet investerat i utländska aktier 

och obligationer. Fonden förvaltar ett kapital som uppgår till ungefär 222,5 miljarder kronor. 

Andra AP-fondens uppsatta mål är att uppnå 5 % real avkastning per år. Investeringarna ska 

maximera avkastningen till låg risk.  

 

Diagram 1.2 Avkastning Ap-2
59

 

 

 

Mellan åren 2002 och 2010 hade andra AP-fonden en genomsnittlig avkastning på 3,06 %, 

standardavvikelsen var 16,46 %. Betat för fonden hamnade på 0,57 om vi använder MSCI 

World som index och 0,47 om SIXRX används som index. 75 % av kapitalet förvaltas internt 

av AP-fonden och resterande av externa förvaltare. Hälften av kapitalet förvaltas aktivt 

medan andra hälften förvaltas passivt eller semipassivt. 
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4.4  Tredje AP-fonden 

Tredje AP-fondens mål är att skapa en långsiktig real avkastning på minst 4 % per år i 

genomsnitt. AP3 har en portfölj som består av aktier, räntebärande tillgångar. Fonden 

förvaltade i slutet av 2010 drygt 220 miljarder kronor.  

 

Diagram 1.3 Avkastning Ap-3
60

 

 

 

Avkastningen för den tredje AP-fonden uppgick till 3,86 % mellan åren 2002 och 2010. 

Under samma period var standardavvikelsen för fonden 13,47 % och betavärdet var, om man 

räknar med MSCI World som index, 0,46 och om man räknar med SIXRX 0,38. 
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4.5 Fjärde AP-fonden 

Fjärde AP-fonden har formulerat två övergripande mål. Det första är att den 

inflationsjusterade avkastningen i genomsnitt ska uppgå till 4,5 % per år. Som andra mål ska 

de uppnå en aktiv avkastning över jämförelseindex på 0,5 procentenheter. Det förvaltade 

kapitalet uppgick i december 2010 till 213 miljarder kronor. De har själva beslutat att ha en 

hög andel marknadsnoterade aktier i sin portfölj. Avkastningen för fjärde AP-fonden var 3,15 

% och standardavvikelsen 15,05 %. Betavärdet uppgick till 0,53 med MSCI World som index 

och 0,4466 om SIXRX används som index. 

 

 

Diagram 1.4 Avkastning Ap-4
61

 

 

 

4.6 MSCI World och SIXRX 

De valda jämförelseindexen har en avkastning på 5,98 % respektive 8,47 %. 

Standardavvikelsen är 25,53 för MSCI World och 32,34 för SIXRX. Betavärdet är 1, därför 

att ett jämförelseindex motsvarar marknaden i sin helhet.  
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4.8 Resultat 

4.8.1 Avkastning (GMR) 

Avkastningen är uträknad som ett geometriskt medelvärde där vi räknat ut den procentuella 

förändringen i förvaltat kapital den 1/1 varje år. Under de nio undersökta åren har SIXRX 

högst geometriskt medelvärde räknat som avkastning, 8,47%. Detta kan ses i tabell 1.2. I 

höger kolumn visar vi respektive fonds egna uppsatta mål.  

 
Tabell 1.2 Avkastning och mål

62
 

 

Fond Avkastning 

(GMR) 

Mål 

Ap1  3,57 %      5,5 % 

Ap2  3,06 %      5,0 % 

Ap3   3,86 %  4,0 % 

Ap4   3,15 %  4,5 % 

SIXRX   8,47 %  

MSCI World   5,98 %  

 

4.8.2 Standardavvikelse 

I tabell 1.3 presenterar vi fondernas risktagande mätt som standardavvikelse. Ap-3 har den 

lägsta risken på 13,47%. Det är en stor skillnad när vi jämför mot index där SIXRX har en 

standardavvikelse på 32,34%. AP-fondernas volatilitet skiljer sig inte nämnvärt åt utan ligger 

på mellan 13,47 % och 16,46 %.  

Tabell 1.3 Standardavvikelsen
63

 

Fond   

AP1 15,27 % 

AP2 16,46 % 

AP3 13,47 % 

AP4 15,05 % 

SIXRX 32,34 % 

MSCI World 25,53 % 
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4.8.3 Betavärde 

Fondernas beta har värden mellan 0,3807 och 0,4664. Alla AP-fonderna har låga betavärden 

vilket betyder att risken för stora kursförändringar är liten. Beta för index är 1 eftersom de 

motsvarar marknaden. 

 

Tabell 1.4 Betavärde
64

 

Fond                    

AP1 0,4464 0,5428 

AP2 0,4664 0,5737 

AP3 0,3807 0,4556 

AP4 0,4466 0,5294 

SIXRX 1 — 

MSCI World — 1 

 

4.8.4 Sharpekvot 

Den riskjusterade avkastningen mätt som Sharpekvot visar överavkastningen gentemot ett 

riskfritt alternativ, som i vårt fall är statsskuldsedlar. Alla fonder har en positiv Sharpekvot 

vilket visar att avkastningen är större än den riskfria räntan. Skillnaden mellan index och AP-

fondernas Sharpekvot är stor. Den fond som har högst Sharpekvot är AP-3 som har en kvot 

på 0,0964. Detta jämfört med SIXRX som har en kvot på nästan det dubbla, 0,1827. 

 

Tabell 1.5 Sharpekvot
65

 

Fond Sharpekvot 

AP1 0,0661 

AP2 0,0303 

AP3 0,0964 

AP4 0,0391 

SIXRX 0,1827 

MSCI World 0,1339 
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4.8.5 Treynorkvot 

Den riskjusterade avkastning mätt som Treynorkvot använder sig av beta som riskmått i 

jämförelsen med index. Med den systematiska risken i beaktande kan vi se att AP-3 har 

presterat bäst och har en Treynorkvot på 0,0341 med SIXRX som index och 0,0285 med 

MSCI World som index. 

 

Tabell 1.6 Treynorkvot
66

 

Fond                                

AP1 0,0226 0,0186 

AP2 0,0107 0,0087 

AP3 0,0341 0,0285 

AP4 0,0132 0,0111 

SIXRX 0,0591 — 

MSCI World — 0,0342 

 

4.8.6 Jensens Alfa 

Riskjusterad avkastning mätt som Jensen Alfa visar hur bra en förvaltare är på att överträffa 

marknaden. Alla fonder visar negativa Jensens Alfa, vilket tyder på en misslyckad 

kapitalförvaltning. AP-3 är den fond som ligger närmast noll vilket motsvarar en passivt 

förvaltad fond. 

 

Tabell 1.7 Jensens Alfa
67

 

Fond                                          

AP1 -0,0163 -0,0085 

AP2 -0,0226 -0,0146 

AP3 -0,0095 -0,0026 

AP4 -0,0205 -0,0122 

SIXRX 0 — 

MSCI World — 0 
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4.8.7 Modigliani Modigliani 

Riskjusterad avkastning mätt som    liknar Sharpekvot med skillnaden att den räknar ut ett 

procentuellt värde vilket gör jämförelsen lättare. Detta tyder på att alla AP-fonderna har 

presterat sämre än index. Jämfört med SIXRX har AP-fonderna  presterat sämre med mellan 

2,79 % och 4,93 %. Jämfört med MSCI World har AP-fonderna presterat sämre med mellan 

0,96 % och 2,65 %. Tredje AP-fonden är den fond som presterat bäst i jämförelsen. 

 

Tabell 1.8 Modigliani Modigliani
68

 

Fond       
             

  

AP1 -3,77 % -1,73 % 

AP2 -4,93 % -2,65 % 

AP3 -2,79 % -0,96 % 

AP4 -4,64 % -2,42 % 

SIXRX 0 — 

MSCI World — 0 

 

Resultatet indikerar att AP-fonderna inte presterat så bra som de borde. Alla siffor tyder på en 

underprestation som skulle kunna undvikas med en passiv förvaltning. Tredje AP-fonden är 

den som jämförelsevis presterar bäst av de fyra AP-fonderna. 

 

4.9 Sammanfattning av resultat 

Vårt resultat visar att ingen av AP-fonderna presterar bättre än våra valda index med 

avseende på den riskjusterade avkastningen. Dessutom når ingen fond upp till sina egna 

uppsatta mål. Den fond som presterat bäst av de fyra undersökta AP-fonderna är den tredje 

AP-fonden. Detta kan även ses i tabell 1.2 där den genomsnittliga avkastningen för fonden är 

3,86 % med ett mål på 4 %. Risktagandet är även lägst för den tredje AP-fonden, räknat som 

standardavvikelse.  

 

Det går att urskilja en skillnad mellan SIXRX och MSCI World där SIXRX gett högre 

avkastning till högre risk. 
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5.  Analys 
Följande avsnitt behandlar och analyserar insamlad data och kopplar detta till vår teoretiska 

referensram och våra problemformuleringar.  

5.1 AP-fondernas avkastning 

De kraftiga konjunkturnedgångarna 2002 och 2008 påverkar den genomsnittliga 

avkastningen mycket negativt. Nedgången 2002 hade sitt ursprung i IT-bubblan som sprack 

och skapade en kraftig börsnedgång. 2008 års nedgång, däremot, förklaras av bankkrisen som 

började i USA och spred sig sedan vidare till övriga världen. Dessa kriser har haft stor 

inverkan på fondernas resultat. Viktigt att ta i beaktning är att våra jämförelseindex påverkats 

på liknande sätt av stora marknadsfluktuationer. Det är därmed inte säkert att studiens resultat 

skulle påverkats nämnvärt av börsnedgångarna.  

5.2 Avkastning och mål 

Alla fyra AP-fonderna visar en betydligt lägre avkastning än de valda indexen. Det är ingen 

av de fyra buffertfonderna som når upp till sina egna satta långsiktiga mål. Den tredje AP-

fonden är den som kommer närmast men presterar ändå mindre än det uppsatta målet. 

 

 

Diagram 1.5 Avkastning och mål
69
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5.3 Standardavvikelse 

Standardavvikelsen mäter volatiliteten hos fonden. Om denna är hög tyder det på att fondens 

värde varierar mycket och därmed ökar även risken för fonden. Standardavvikelsen ligger 

mellan 13 och 16 procent hos de fyra AP-fonderna. Skillnaderna i fondernas risktagande är 

inte anmärkningsvärt stor. Jämför man däremot fonderna mot de valda indexen är skillnaden 

markant, nästan dubbelt så stor, det visar sig också i avkastningen eftersom den 

genomsnittliga avkastningen är högre om man jämför AP-fonderna mot valda index.  

Anledningen till den stora skillnaden i standardavvikelse mellan fonderna är att volatiliteten 

är avsevärt större hos index än AP-fonderna. Detta åskådliggörs i diagram 1.6 där man kan se 

att de två indexen har högre avkastning vilket leder till högre standardavvikelse.  

 

Diagram 1.6 Risk/avkastning
70

 

 

5.4 Beta 

Betavärdet beskriver den systematiska risken hos en tillgång samt dess känslighet för 

kursförändringar. Fondernas beta har värden mellan 0,3807 och 0,4664 vilket stämmer 

överens med den volatilitet som fonderna visar jämfört med valda index. Båda indexen har 

betavärde 1 då dessa representerar marknaden i helhet. Resultatet visar att risken är betydligt 

större i index än i AP-fonderna. En indexökning med 10 % ger en ökning hos AP-fonderna i 

intervallet 3,807 % och 4,664 %, detsamma gäller vid en minskning.  
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5.5 Sharpekvot 

Tredje AP-fonden är den fond som visar bäst riskjusterad avkastning av buffertfonderna när 

Sharpekvot används som riskjusterat mått. Sharpekvoten för tredje AP-fonden är 0,0964 och 

MSCI World har en Sharpekvot på 0,1339 vilket betyder att fonden ligger efter med 0,0375 

enheter. Den låga standardavvikelsen är en del av förklaringen till den tredje AP-fondens 

prestation. En annan påverkande faktor är att fonden har högst genomsnittlig avkastning 

jämfört med resterande buffertfonder. Då Sharpekvoten är svåranalyserad på grund av sin 

avsaknad av SI-enhet kan vi inte göra mer än att jämföra värdena med varandra. Den fond 

som fått sämst kvot är den andra fonden på, 0,0303. Detta kan jämföras med SIXRX som har 

en Sharpekvot på 0,1827. 

 

5.6 Treynorkvot 

Analys av fondernas Treynorkvot visar att alla fonder har positiva värden. Den högsta 

Treynorkvoten för AP-fonderna visar den tredje fonden. Likt Sharpekvoten beror resultatet 

på att den tredje AP-fonden, till skillnad från resterande fonder, har högre genomsnittlig 

avkastning. Skillnaden är att den systematiska risken, betavärdet, tas i hänsyn i detta fall och 

inte standardavvikelsen. Resultatet kan även härledas till att MSCI World inte innehåller, 

som vi tidigare nämnt, tillväxtländer och räntebärande tillgångar som tillgångsslag.  

 

5.7 Jensens alfa 

Alla fonder visar negativt alfa. Ett negativt Jensens Alfa innebär att fonden har presterat 

sämre än marknaden som helhet. Detta resultat stöds av studier som visar att en passivt 

förvaltad fond har ett Jensen Alfa som är 0.
71

 Resultatet tyder på att passiv förvaltning är att 

föredra. Tredje AP-fonden visar åter igen den högsta riskjusterade avkastningen.
72

   

 

                                                        
71 Gitmann, Joehnk, 2008, s. 226 
72 Gavelin, Sjöberg, 2007 s. 256 
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5.8 Modigliani Modigliani (  ) 

I förhållande till marknadens risk, i vårt fall standardavvikelsen för MSCI World och SIXRX, 

har första till fjärde AP-fonden en negativ riskjusterad avkastning enligt   . Tredje AP-

fonden har återigen presterat bättre än de andra under vår jämförelse vilket kan ses i tabell 

1.8. Detta kan härledas från att den tredje AP-fonden har högst avkastning i förhållande till 

den riskfria räntan, samt lägre standardavvikelse än vad marknaden har.  

 

5.9 Tillgångsallokering 

Analyserar man hur tillgångarna är fördelade i fonderna kan vi konstatera att den fond som 

har minst andel noterade aktier i sin portfölj är den tredje AP-fonden. Detta är också den fond 

som överlag har presterat bäst, sett till den riskjusterade avkastningen. Aktier ses som mer 

riskfyllt än till exempel räntebärande värdepapper, och med den osäkra finansiella marknaden 

tenderar investeringar med stor andel aktier i sin portfölj, att prestera sämre än portföljer med 

mindre andel aktier.  

 

5.9.1 Aktiv och passiv förvaltning 

Harry Flam menade i sin artikel att AP-fonderna med fördel skulle slås ihop och slopa den 

aktiva förvaltningen.
73

 På så sätt skulle de få lägre kostnader och därmed öka avkastningen.  

Vi kan inte se att någon utav AP-fonderna har presterat bättre än våra två index.  

Då ena indexet, SIXRX, representerar den svenska aktiemarknaden och den andra, MSCI 

World, representerar aktiemarknaden på en global nivå, kan vi tydligt se att trenden gällande 

sämre avkastning för de aktivt förvaltade fonderna stämmer bra med de slutsatser tidigare 

forskning visat.  

 

Vidare har även Magdi Abdel-Kader och Kuang Yuan Qing gjort studier där fonder jämförts 

med ett jämförelseindex. Resultatet visade att Hong Kongs marknad presterat bättre än alla 

de utvalda fonderna under en tio års period, vilket även vår studie visar.
74

  

 

                                                        
73 Flam, 2007, s. 18 
74 Abdel-Kader, Kuang, 2007, s. 16 
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Därtill är det nämnvärt att Fortin et al i sin studie tydliggör att en internationellt diversifierad 

aktiefond presterar bättre än index. Detta stämmer inte överens med våra resultat, men därtill 

har vi i vår undersökning inte tagit hänsyn till vilka geografiska marknader som ingår i AP-

fondernas portföljer. 

 

Malkiel har publicerat en studie liknande vår, där han jämfört amerikanska aktiefonder med 

det amerikanska indexet SP-500.  Malkiels resultat, likt vårt resultat, visar att passivt 

förvaltade fonder i genomsnitt presterar bättre än aktivt förvaltade fonder.  

 

5.9.2 Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis kan vi se att AP-fondernas avkastningen har varit sämre än marknaden 

som helhet. En ostadig aktiemarknad kan vara en bidragande faktor, där vi under 00-talet 

hade två kraftiga nedgångar, som påverkat avkastningen kraftigt negativt. Normalt sett bör 

man räkna med fluktuationer i värdepappersmarknaden men vi har haft två extraordinära 

händelser som påverkat marknaden på ett sätt som ingen räknat med, dels it-bubblan och 

senare fastighetskraschen i USA som snabbt spred sig över världen.  

 

Vår studie stöder Harry Flams övertygelse, att aktivt förvaltade fonder är ett slöseri på 

resurser och pengar. Istället skulle fonderna med fördel kunna investera för att följa ett 

världsbaserat index och därigenom generera, om inte bättre, åtminstone likvärdig avkastning 

till lägre kostnad.  
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6. Slutsats 

Här presenteras slutsatserna som undersökningen har lett till. Utgångspunkten är de 

problemformuleringar som vi tidigare formulerat. 

 

Hur ser AP-fondernas riskjusterade avkastning ut jämfört med aktiemarknaden som 

helhet? 

Ingen av fonderna slår index oavsett vilket riskjusterat avkastningsmått man väljer. Eftersom 

AP-fonderna lägger stora pengar på aktiv förvaltning, vilket innebär att de försöker överträffa 

genomsnittsavkastningen, så kan vi fastslå att de inte har tillräckligt hög avkastning. En 

passivt inriktad investeringsstrategi ger högre avkastning. 

 

Hur väl har AP-fonderna nått upp till sina egna uppsatta mål? 

Ingen av fonderna slår sina, av styrelsen, uppsatta mål. Tredje AP-fonden har kommit 

närmast men når inte riktigt upp till de uppsatta målen. 

 

Hur påverkar tillgångsallokeringen avkastningen i AP-fonderna? 

Vi kan se en tendens att den fond som har lägst andel aktier i sin portfölj presterar bättre sett 

till de nio åren som studien behandlar.  
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7.  Diskussion 

I diskussionen behandlas resultatet och här reflekteras och analyseras det i ett bredare 

perspektiv. Förslag på vidare forskning ges också. 

 

Fördelningen av olika tillgångsslag i fonderna har varit relativt stabil under de åren vi 

studerat. Det verkar som att regelverket försvårar större förändringar av allokeringen: 

investeringar i onoterade tillgångar är begränsad till 5 %. Det som inte regleras är däremot 

AP-fondernas egna mål, vi kan under studiens gång inte se någon rationell anledning till 

varför fonderna ska ha olika mål. Vi anser att det bör finnas anledning till att kunna sätta upp 

gemensamma mål och sträva efter dessa. Detta skulle leda till att jämförbarheten fonderna 

emellan skulle förenklas betydligt, och konkurrensen skulle oundvikligen spetsas till.  

 

De stora börsrasen 2001–2002 samt under 2008 har naturligtvis påverkat AP-fondernas 

resultat i stor omfattning. Vi vet dock inte hur stor denna omfattning varit i exakta mått, men 

ur ett historiskt perspektiv kan vi konstatera att Stockholmsbörsen inte haft en sämre 

utveckling sedan 1970. Dessa två är alltså de sämsta åren under de senaste 40 åren. Den 

amerikanska aktiemarknaden har inte utvecklats lika dåligt sedan depressionen på 30-talet.
75

  

 

Med detta i åtanke kanske man inte ska lägga alldeles för stor vikt vid resultaten i studien. 

Därtill är det klart att en förvaltning som försöker krypa närmare index, aktiemarknaden i sin 

helhet, ser ut att klara sig bättre än tvärtom. Vår studie påvisar att den tredje AP-fonden som 

har lägst andel aktier i sin portfölj har presterat bäst. Resultatet kan bero på att de stora 

nedgångarna i ekonomin 2002 och 2008 påverkat tredje AP-fonden minst då andelen aktier 

varit lägre än i de övriga fonderna. 

 

7.1 Vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att ta med en kvalitativ del i studien och på så sätt försöka 

få en djupare förståelse för de förvaltningsbeslut som tagits och som kommer att tas i 

framtiden. Det skulle vara intressant att mer ingående studera hur de arbetar med aktiv 

förvaltning, hur skillnaderna mellan fonderna ser ut i arbetssätt och strategi. Det skulle också 

vara intressant att kartlägga kostnaderna för den aktiva förvaltningen och även undersöka om 
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det finns risker med passiv förvaltning, risker som inte existerar eller minskar vid aktiv 

förvaltning. 
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9.  Bilagor 

 

Uträkningar: 

AP1=Rp=X 

MSCI-World=Rm=Y 

SIXRX 

 

 

Uträkning för AP-1 

 

Avkastning,  

% 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Medelvärde Summa 

AP1 7,54 15,18 

-

27,51 5,35 9,56 16,28 11,16 15,94 -11,7 3,57 26,7718 

MSCI 

World 18,54 48,99 

-

38,69 11,62 8,83 11,13 7,51 31,22 -18,22 5,98 80,93 

SIXRX 26,7 52,51 

-

39,05 -2,6 28,06 36,32 20,75 34,15 -35,9 8,47 120,94 

 

 

 

AP1 

World X^2 y^2 X*Y Y^2 

SIXRX 

X*Y 

2010 56,8516 343,7316 139,7916 712,89 201,318 

2009 230,4324 2400,02 743,6682 2757,3 797,1018 

2008 756,8001 1496,916 1064,362 1524,903 1074,266 

2007 28,6225 135,0244 62,167 6,76 -13,91 

2006 91,3936 77,9689 84,4148 787,3636 268,2536 

2005 265,0384 123,8769 181,1964 1319,142 591,2896 

2004 124,5456 56,4001 83,8116 430,5625 231,57 

2003 254,0836 974,6884 497,6468 1166,223 544,351 

2002 136,89 331,9684 213,174 1288,81 420,03 

Summa: 1944,658 5940,595 3070,232 9993,95 4114,27 
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Sx AP1= 
          

          
 

 

   
 =15,2685 

 

 

 

Uträkning för  AP-2 

Avkastning,  

% 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Medelvärde Summa 

AP2 8,18 15,17 

-

31,28 7,7 12,08 17,05 11,2 16,6 -14,01 3,06 42,69 

MSCI 

World 18,54 48,99 

-

38,69 11,62 8,83 11,13 7,51 31,22 -18,22 5,98 80,93 

SIXRX 26,7 52,51 

-

39,05 -2,6 28,06 36,32 20,75 34,15 -35,9 8,47 120,94 

 

 

AP2 

World X^2 y^2 X*Y 

Y^2 

(SIXRX) 

X*Y  

(SIXRX) 

2010 66,9124 343,7316 151,6572 712,89 218,406 

2009 230,1289 2400,02 769,143 2757,3 796,5767 

2008 978,4384 1496,916 1210,223 1524,903 1221,484 

2007 59,29 135,0244 89,474 6,76 -20,02 

2006 145,9264 77,9689 106,6664 787,3636 338,9648 

2005 290,7025 123,8769 189,7665 1319,142 619,256 

2004 125,44 56,4001 84,112 430,5625 232,4 

2003 275,56 974,6884 518,252 1166,223 566,89 

2002 196,2801 331,9684 255,2622 1288,81 502,959 

Summa: 2368,679 5940,595 3374,356 9993,95 4476,917 
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Sx AP2= 
         

        
 

 

   
 =16,4551 

 

 

 

Uträkning för AP-3 

Avkastning,  

% 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Medelvärde Summa 

AP3 6,48 12,35 

-

24,25 5,65 9,52 16,51 11,1 15,65 -10,4 3,86 42,61 

MSCI 

World 18,54 48,99 

-

38,69 11,62 8,83 11,13 7,51 31,22 

-

18,22 5,98 80,93 

SIXRX 26,7 52,51 

-

39,05 -2,6 28,06 36,32 20,75 34,15 -35,9 8,47 120,94 

 

 

 

AP3 

World X^2 y^2 X*Y 

Y^2 

(SIXRX) 

X*Y 

(SIXRX) 

2010 41,99 343,73 120,14 712,89 173,016 

2009 152,52 2400 605,03 2757,3 648,4985 

2008 588,06 1496,9 938,23 1524,903 946,9625 

2007 31,923 135,02 65,653 6,76 -14,69 

2006 90,63 77,969 84,062 787,3636 267,1312 

2005 272,58 123,88 183,76 1319,142 599,6432 

2004 123,21 56,4 83,361 430,5625 230,325 

2003 244,92 974,69 488,59 1166,223 534,4475 

2002 108,16 331,97 189,49 1288,81 373,36 

Summa: 1654 5940,6 2758,3 9993,95 3758,694 
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Sx AP3= 
      

        
 

 

   
 =13,4734 

 

 

Uträkning för AP-4 

Avkastning,  

% 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Medelvärde Summa 

AP4 8,04 15,84 

-

25,87 3,28 10,17 15,94 10,5 16,16 

-

15,84 3,15 38,22 

MSCI 

World 18,54 48,99 

-

38,69 11,62 8,83 11,13 7,51 31,22 

-

18,22 5,98 80,93 

SIXRX 26,7 52,51 

-

39,05 -2,6 28,06 36,32 20,75 34,15 -35,9 8,47 120,94 

 

AP4 

World X^2 y^2 X*Y 

Y^2 

(SIXRX) 

X*Y 

(SIXRX) 

2010 64,642 343,73 149,06 712,89 214,668 

2009 250,91 2400 776 2757,3 831,7584 

2008 669,26 1496,9 1000,9 1524,903 1010,224 

2007 10,758 135,02 38,114 6,76 -8,528 

2006 103,43 77,969 89,801 787,3636 285,3702 

2005 254,08 123,88 177,41 1319,142 578,9408 

2004 110,25 56,4 78,855 430,5625 217,875 

2003 261,15 974,69 504,52 1166,223 551,864 

2002 250,91 331,97 288,6 1288,81 568,656 

Summa: 1975,4 5940,6 3103,3 9993,95 4250,828 

 

 

Sx AP4= 
         

        
 

 

   
 =15,0543 
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Uträkning för  SIXRX och MSCI World 

Sy SIXRX= 
         

          
 

 

   
 =32 

Sy World= 
           

        
 

 

   
 =25,5266 
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